ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNÉ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 11.8.2011 v zasedací místnosti tajemníka magistrátu

č. 09/2011

Přítomni:
Šárka Zimová Dostálová, MUDr. Anna Briestenská, Mgr. Marie Gutová, Mgr. Věra Kuklová,
MUDr. František Plhoň, MUDr. Ladislav Trněný, Božena Hrubá
Omluveni:
Mgr. Lukáš Herich
Hosté:
František Pelant, primátor města, Ing. Vlastimil Pažourek, Ing. Renáta Grešíková, PhDr.
Jana Skalová, Bc. Roman Horn
Program jednání:
1. Úvod
2. Návrh řešení situace Domova pro osoby se zdravotním postižením Horní Žleb
3. Statut a jednací řád komise
1.Úvod
Jednání zahájila a vedla předsedkyně komise paní Zimová Dostálová. Uvedla, že o svolání
komise požádal odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Děčín, neboť je
třeba získat stanovisko komise k předloženému návrhu, který zpracovalo Centrum
sociálních služeb Děčín a který byl členům komise předem zaslán, aby měli možnost se
s ním podrobněji seznámit.
2. Návrh řešení situace Domova pro osoby se zdravotním postižením Horní Žleb
Ředitelka CSS Děčín PhDr. Skalová k předloženému návrhu doplnila, že DOZP Horní Žleb
je z hlediska stavebního a technického stavu objektů již naprosto nevyhovující a je
nezbytné urychleně přistoupit ke změnám, které by obyvatelům přinesly všestranné
kvalitativní zlepšení jejich života. Případná rekonstrukce DOZP Horní Žleb by si vyžádala
cca 10 – 15 mil. Kč, které město k dispozici nemá, a navíc ani poté už by zařízení
nevyhovovalo současným nárokům a potřebám. Byl proto zpracován návrh zohledňující
veškeré požadavky, jehož realizací dojde i ke snížení nákladů, které jsou dosud v souvislosti
s provozem zařízení vynakládány.
Návrh řešení situace předpokládá:
a) opuštění areálu DOZP v Horním Žlebu a jeho navrácení do majetku města; následně
nabídnutí tohoto objektu k prodeji
b) přesunutí klientů domova na dočasnou dobu do domu v Březové ulici v Děčíně 3 a
vznik Centra denních služeb v soukromém objektu na Starém Městě
c) zrušení služby Denní stacionář a Týdenní stacionář v DOZP Domino, které jsou nyní
využívány jen z cca poloviny, přičemž stávajícím klientům stacionáře budou jako
alternativa nabídnuty sociální služby poskytované neziskovými organizacemi
(Slunečnice, Jurta, popř. další) a služba Chráněné bydlení nebo DOZP Domino;
v Dominu se tím uvolní kapacita pro umístění 18 klientů DOZP s nejtěžším
zdravotním postižením
d) zakoupení pěti bytových jednotek (za peníze z prodeje objektů v Horním Žlebu),
které by byly určeny pro vznik nové služby Chráněné bydlení (1 byt maximálně pro 6
klientů), a postupné přesunuti klientů z dočasného ubytování v Březové do těchto
bytů; následně pak i navýšení kapacity služby Podpora samostatného bydlení.

2)
Tento návrh vyhovuje jak potřebám klientů a nárokům na standardy kvality poskytování
pobytových sociálních služeb, tak hledisku bezpečnosti provozování DOZP i finanční
náročnosti oprav a udržování DOZP v provozuschopném stavu. Zároveň je plně v souladu
s kritérii transformace pobytových sociálních služeb MPSV, se Střednědobým plánem
sociálních služeb Ústeckého kraje a s Komunitním plánem města Děčín.
V diskusi si členové komise vyžádali některé doplňující informace a mj. doporučili pro
chráněné bydlení zvážit využití některých bytových jednotek, které jsou ve správě města.
Souhlasně s návrhem CSS se shodli se na tom, že bude vhodné volit rozmístění bytů
v jedné městské lokalitě tak, aby pro klienty byla zajištěna co nejlepší dostupnost
nabízených sociálních služeb.
Členové komise ocenili, že předložený návrh vznikem nové služby „Chráněné bydlení“
reaguje na současné požadavky co nejširší integrace zdravotně postižených osob do života
společnosti a podporuje jejich úsilí o dosažení co největší možné samostatnosti. Kladně
hodnotili i skutečnost, že nové pojetí provozu zařízení bude mít návaznost na sociální služby
poskytované ve městě neziskovými organizacemi, a že zároveň vytváří podmínky pro
operativní přizpůsobování se průběžně vzníkajícím potřebám.
Stanovisko komise:
Předložený návrh na řešení situace DOZP Horní Žleb byl jednomyslně podpořen a komise
ho doporučí radě města ke schválení.
4.Statut a jednací řád komise
Členové komise projednali a jednomyslně schválili statut a jednací řád sociálně zdravotní
komise.
Závěr:

1. Komise doporučuje radě města schválit návrh Centra sociálních služeb Děčín na
řešení situace Domova pro osoby se zdravotním postižením v Horním Žlebu, a
v souvislosti s tím schválit změnu zřizovací listiny tohoto zařízení.
2. Komise doporučuje radě města schválit statut a jednací řád sociálně zdravotní
komise.
Zapsala:

Božena Hrubá v.r.

Předsedkyně komise:

Šárka Zimová Dostálová v.r.

